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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGANGGURAN DI 

PULAU JAWA TAHUN 2015-2020: ANALISIS DATA PANEL 

 

Abstrak 

Pengangguran merupakan masalah yang sulit dikendalikan meski berbagai kebjikan 

pemerintah telah diimplementasikan. Di Pulau Jawa, masih banyak penduduk yang 

menganggur dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengestimasi perngaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran 

pemerintah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 

2015-2020 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects 

Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan 

IPM tidak berpengaruh. Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Pulau Jawa, 

diharapkan pemerintah lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

program beasiswa sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dan memperoleh 

pekerjaan menjadi semakin mudah bagi masyarakat. Selain itu, pengeluaran 

pemerintah hendaknya difokuskan pada infrastruktur untuk menarik investor 

sehingga lapangan pekerjaan banyak tercipta. 

  

Kata Kunci: tingkat pengangguran terbuka, IPM, pengeluaran pemerintah, inflasi, 

regresi data panel.  

 

Abstract 

Unemployment is a problem that is difficult to control even though various 

government policies have been implemented. In the island of Java, there are still a 

lot of citizens who are unemployed in the last five years. This study aimed to 

estimate the effect of the human development index (HDI), government spending, 

and inflation on the open unemployment rate in Java in 2015-2020 using a panel 

data regression model with the Fixed Effects Model (FEM) approach. The results 

of this study indicated that government spending and inflation were statistically 

proven to have a negative effect on the open unemployment rate, while HDI had no 

effect. To reduce the unemployment rate in Java, it is hoped that the government 

will focus more on improving the quality of education with scholarship programs 

to enchane the opportunity to earn education and ease citizens’ attempt to land a 

job. In addition, government spending should be focused on infrastructure to attract 

investors to create jobs so create job opportunities. 

 

Keywords: open unemployment rate, HDI, government expenditure, Inflation, 

panel data regression 

 

1. PENDAHULUAN 

Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan memengaruhi 

pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi 

kuantitas, melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik, maka akan 
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terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja bersifat heterogen baik dilihat dari segi 

umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidkan, keahlian, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung 

pembangunan nasional Indonesia (Indriani, 2016).  

 Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam 

ketenagakerjaan di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan tambahan tenaga 

kerja jauh lebih besar dibandingkan tambahan lapangan pekerjaan, sehingga 

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menyerap tenaga kerja yang ada di 

negara berkembang (Indayani & Hartono, 2020). Di Pulau Jawa sendiri, kondisi 

ketenagakerjaan pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah angkatan kerja sebanyak 2,24 juta orang. 

Pada tahun tersebut, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur masih mendominasi 

jumlah pekerja di Indonesia dengan 5.636.374 juta orang.  

Jumlah angkatan kerja, dan penduduk bekerja di Pulau Jawa Tahun 2011-

2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015, nampak 

pula bahwa jumlah pengangguran cenderung menurun dalam kurun waktu 2011-

2019. Meski, demikian, lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas sehingga 

jumlah pengangguran masih banyak, selain itu, pada tahun 2020, pandemi Covid-

19 mulai melanda Indonesia dan menyebabkan banyaknya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Ketika jumlah 

pengangguran masih banyak, penduduk kesulitan memperoleh pendapatan, 

sehingga banyak orang yang, tidak mampu, mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

Salah satu faktor yang memengaruhi pengangguran adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa 

peningkatan modal manusia (human capital) yang tercermin dalam tingkat 

pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas. Menurut Hukum 

Okun (Okun’s Law), melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh 

meningkatnya IPM, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesempatan, kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan 

tingkat pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).  
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IPM di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. IPM di Pulau Jawa tahun 2011-2020 berada pada kategori tinggi karena 

berkisar diantara, 70 hingga 80. Namun, kenaikan tersebut belum mampu mengatasi 

masalah pengangguran yang masih, terbilang banyak, khususnya, tahun 2020, di 

mana jumlah pengangguran justru meningkat seiring dengan peningkatan IPM. Hal 

ini menandakan bahwa masih perlunya perhatian terhadap IPM agar mampu untuk 

menurunkan jumlah pengangguran. 

Menurut Keynes, peran pemerintah sangat diperlukan, karena apabila 

perekonomian diatur sepenuhnya oleh kegiatan pasar bebas, maka kestabilan 

ekonomi tidak dapat tercapai dan perekonomian tidak dapat mencapai lapangan 

kerja penuh. Salah satu bentuk peran pemerintah yang dapat dilakukan adalah 

melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan cara meningkatkan belanja, 

untuk dapat memberikan sebuah stimulus bagi, perekonomian. Melalui kebijakan 

tersebut, diharapkan masalah perekonomian di suatu wilayah, khususnya 

pengangguran, dapat teratasi.  

Pengeluaran pemerintah di  Pulau Jawa Tahun 2011-2020 mengalami 

fluktuasi meski kenaikan maupun penurunannya tidak terlalu tajam. Nampak dari 

Grafik 1-1 bahwa pengeluaran pemerintah tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta. 

Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta adalah ibukota Indonesia sehingga 

perekonomian harus tetap terjaga sehingga dibutuhkan pengeluaran pemerintah 

yang cukup besar. 

Faktor lain yang memengaruhi pengangguran adalah inflasi, merupakan 

cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat yang menyebabkan harga naik. 

Hal tersebut membuat produsen meningkatkan produksinya untuk meraup 

keuntungan sebanyak-banyaknya. Agar mampu meningkatkan produksinya, 

produsen akan cenderung menambah tenaga kerja.  Dengan demikian, inflasi dapat 

menurunkan pengangguran (Mankiw, 2006).  

Inflasi di Pulau Jawa, 2011-2020 cenderung fluktuatif. Inflasi tertinggi 

terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2014 sebesar 10,2%. Salah satu yang 

menyebabkan hal ini terjadi adalah kondisi politik yang tidak kondusif pada tahun 

tersebut karena adanya pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 
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Sementara itu inflasi terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 

sebesar 0,46% yang salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang 

menyerang negara di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nampak pada Grafik 

1-2 bahwa data inflasi di Pulau Jawa tahun 2011-2020 cenderung terkendali karena 

memiliki rata-rata 10%. Diharapkan para produsen, tetap mampu meningkatkan 

produksinya, dan daya beli masyarakat juga tidak terlalu rendah.  

 

2. METODE 

Untuk Mengestimasi pengaruh IPM, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap 

tingkat pengangguran terbuka usia muda di Pulau Jawa tahun 2016-2020, penelitian 

ini menggunakan analisis regresi data panel. Tahapan estimasi model regresi data 

panel meliputi pendekatan Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model 

(FEM), dan Random Effects Model (REM), sedangkan Uji Chow dan Uji Hausman 

digunakan untuk pemilihan model estimator terbaik. Data panel merupakan 

gabungan dari data cross section dan time series.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan dari cross section dan time 

series. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data-data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Pengangguran Terbuka tahunan di Pulau Jawa periode 2015-2020. 

b. Data Indeks Pembangunan Manusia tahunan di Pulau Jawa periode 2015-2020. 

c. Data Pengeluaran pemerintah tahunan di Pulau Jawa periode 2015-2020. 

d. Data inflasi tahunan di Pulau Jawa periode 2015-2020. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi Data Panel 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
CEM FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

C 52,198 0,048 52,198 0,048 51,437 0,000 

IPM -0,181 0,595 -0,181 0,595 -0,386 0,018 

Log(GOV) -1,227 0,044 -1,227 0,044 -0,346 0,423 

INF -0,859 0,036 -0,859 0,036 -0,713 0,059 
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R2 0,897  0,897  0,131  

Adj. R2 0,867  0,867  0,049  

F-stat. 29,589  29,589  1,611  

Prob.(F-stat) 0,000  0,000  0,206  
  

3.2 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 37,187 (5, 27) 0,000 

Cross-section Chi-square 74,345 5 0,000 
  

Hasil Uji Chow pada Tabel 2 menunjukkan probabilitas Cross-section F sebesar 

0,000 < 𝛼 (0,05). Dengan demikian, H0 ditolak, yang berarti model yang lebih tepat 

digunakan adalah Fixed Effects Model. 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 27,478 3 0,000 

  

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa probabilitas ꭓ2 sebesar 0,000 yang 

berarti nilai probabilitas ꭓ2 < α = 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak, yang berarti 

model yang terpilih adalah Fixed Effects Model. 

3.3 Hasil Regresi Model Terpilih 

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effects Model (FEM) 

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Prob. 

     C 52,198 25,257 2,066 0,048 

IPM -0,181 0,338 -0,536 0,595 

Log(GOV) -1,227 0,581 -2,110 0,044 

INF -0,859 0,391 -2,195 0,036 

R2 0,896    

Adjusted R2 0,865    

F-stat. 29,140    

Prob.(F-stat.) 0,000    

Durbin-Watson stat 2,636    
  
3.4 Perhitungan Konstanta Model Terpilih 

Tabel 5. Efek dan Konstanta FEM 

Provinsi Effects Konstanta 

DKI Jakarta 2,551 54,749 

Jawa Barat 5,514 57,712 

Jawa Tengah -1,970 50,228 
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DIY -6,805 59,003 

Jawa Timur -2,978 49,220 

Banten 3,688 55,886 
 

Berdasarkan Tabel 5, nampak nilai konstanta masing-masing Provinsi Pulau Jawa. 

Diketahui bahwa yang memiliki nilai konstanta tertinggi dari Provinsi Pulau Jawa 

adalah Provinsi DIY dengan nilai konstanta sebesar 59,003. Hal tersebut berarti 

pengaruh IPM, pengeluaran pemerintah, dan inflasi, tingkat pengangguran terbuka 

di DIY merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau 

Jawa. Sementara itu, nilai konstanta terendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur, 

yaitu sebesar 49,220. Hal tersebut berarti  terkait pengaruh IPM, pengeluaran 

pemerintah, dan inflasi, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur merupakan 

yang terendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. 

3.5 Uji Kebaikan Model 

3.5.1 Uji Eksistensi Model Terpilih (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 < 

α (0,05) yang berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM, 

pengeluaran pemerintah, dan inflasi secara bersama sama berpengaruh terhadap 

pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2015-2020. 

3.5.2 Interprestasi Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa koefisien determinasi bernilai 0,89. Dengan 

demikian, 89% variasi pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variasi IPM, 

pengeluaran pemerintah, dan inflasi, sedangkan 11% dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model. 

3.5.3 Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Independen secara Parsial (Uji t) 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Koefisien Prob.t Kriteria Kesimpulan 

IPM 𝛽1̂ 0,595 < 0,05 𝛽1̂  tidak terbukti nyata 

Log(GOV) 𝛽2̂ 0,044 < 0,05 𝛽2̂ terbukti nyata pada α 5% 

INF 𝛽3̂ 0,036 < 0,1 𝛽3̂ terbukti nyata pada α 

10% (
𝛼

2
 5%) 
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3.6 Interpretasi Ekonomi 

3.6.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran 

Berdasarkan hasil uji t, terbukti bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap 

pengangguran di Pulau Jawa tahun 2015-2020. Hal ini berarti perubahan pada IPM 

tidak menyebabkan perubahan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau 

Jawa. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Tidak berpengaruhnya IPM terhadap pengangguran diduga disebabkan karena 

rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). 

Tabel 7. RLS dan HLS di Setiap Provinsi di Pulau Jawa 2016-2020 (Tahun) 

Provinsi 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

DKI Jakarta 
RLS 10,88 11,02 11,05 11,06 11,13 

HLS 12,73 12,86 12,95 12,97 12,98 

Jawa Barat 
RLS 7,95 8,14 8,15 8,37 8,55 

HLS 12,30 12,42 12,45 12,48 12,50 

Jawa Tengah 
RLS 7,15 7,27 7,35 7,53 7,69 

HLS 12,45 12,57 12,63 12,68 12,70 

DIY 
RLS 9,12 9,19 9,32 9,38 9,55 

HLS 15,23 15,42 15,56 15,58 15,59 

Jawa Timur 
RLS 7,23 7,34 7,39 7,59 7,78 

HLS 12,98 13,09 13,10 13,16 13,19 

Banten 
RLS 8,37 8,57 8,62 8,74 8,89 

HLS 12,70 12,78 12,85 12,88 12,89 
 

Berdasarkan Tabel 7, nampak bahwa RLS dan HLS selalu meningkat. 

Meski demikian, RLS masih dibawah 9 tahun, yang mendandakan bahwa rata-rata 

penduduk di Pulau Jawa hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Belakangan ini, 

persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat, khususnya dalam hal pendidikan 

terakhir. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan akan membuat 

masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi, meski IPM meningkat, jumlah 

penduduk menganggur masih relatif banyak karena rendahnya pendidikan. 

Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Helvira & Rizki (2020), di 

mana IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat 

tahun 2008-2017. Hal ini dikarenakan Kalimantan Barat sebagai daerah perkotaan 

tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah 
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penduduk yang pesat di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan 

pekerjaan yang cukup, sehingga pengangguran meningkat.  

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Mahroji & Nurkhasanah 

(2019) di mana IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Banten 

selama kurun waktu 2011-2015. Investasi pendidikan diharapkan akan mampu 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang, sehingga akan mendorong 

peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat memengaruhi 

kesempatan kerja dan  dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

3.6.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran 

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2015-2020, sehingga 

hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Kenaikan pengeluaran 

pemerintah berdampak pada pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan 

kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Alrayes & Wadi (2018), di 

mana pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran 

di Bahrain selama periode 1980-2015. Hal ini karena meluasnya lapangan kerja 

akibat belanja pemerintah yang difokuskan pada peningkatan perluasan kesempatan 

kerja. Namun, hasil penelitan ini tidak sejalan dengan Sari (2016) yang menemukan 

bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 

di Jawa Timur tahun 2010-2014 karena pemerintah Jawa Timur sedang 

membangun berbagai kebutuhan publik untuk kelangsungan perekonomian daerah, 

namun masih dalam tahap pembangunan. 

3.6.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran 

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap 

tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2015-2020. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran. Hal ini disebabkan karena apabila inflasi meningkat, artinya 

permintaan barang cenderung tinggi yang mengakibatkan produsen terdorong 

untuk menambah jumlah tenaga kerja untuk memproduksi barang lebih banyak. 
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Dengan demikian, permintaan barang dapat terpenuhi dan tingkat pengangguran 

dapat ditekan. 

Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Tenzin (2019) di mana inflasi 

berpengaruh negatif dalam jangka pendek terhadap tingkat pengangguran di Bhutan 

tahun 1998-2016. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Prasaja (2013) 

yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran 

terdidik di Jawa Tengah tahun 1980-2011. hal ini disebabkan harga-harga dan biaya 

yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak 

menguntungkan sehingga pemilik modal lebih memilih melakukan investasi tidak 

produktif, sehingga kesempatan kerja akan berkurang. 

 

4. PENUTUP 

Tingkat penganguran di provinsi Pulau Jawa meningkat setiap tahunnya. Namun, 

pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum sepenuhnya stabil untuk mengurangi 

tingkat pengangguran, maka perlu langkah dan rencana kebijakan pemerintah yang 

tepat untuk mengatasi pengangguran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengestimasi pengaruh IPM, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Pulau Jawa  tahun 2015-2020. 

Hasil regresi data panel  dengan pendekatan Fixed effects Model (FEM) 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh nyata 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Sementara itu, IPM tidak 

berpengaruh nyata terhadap tingkat pengangguran. Hal tersebut dikarenakan arus 

globalisasi yang pesat akan tetapi tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan lama 

sekolah belum optimal yang menyebabkan sulitnya bersaing dalam mencari 

lapangan pekerjaan. 

Dalam upaya mengatasi masalah tingkat pengangguran di Pulau Jawa, 

pemerintah diharapkan dapat meningkatkan IPM dengan berbagai macam program 

untuk meningkatkan pendidikan yang merata serta memberi terobosan program 

sekolah gratis untuk meningkatkan rata- rata lama sekolah dan harapan lama skolah 

untuk memudahkan mencari pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran menurun. 

Selain itu, pemerintah sebaiknya mengelola pengeluaran pemerintah yang tepat 
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untuk membangun infrastruktur yang berdampak dapat menurunkan tingkat 

pengangguran. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga inflasi yang bepengaruh 

pada permintaan barang cenderung tinggi yang mengakibatkan produsen perlu 

banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan. 
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